
Vážení členové rady městského obvodu Ostrava-Jih,

obracíme se na vás s žádostí o podporu výstavby domova pro osoby se zdravotním postižením 
neziskové organizace MIKASA, z. s. pro klienty s autismem a těžkým mentálním postižením. 
Tento objekt, jak jistě víte, by měl být umístěn do nezastavěné proluky na ul. Srbská na 
soukromém pozemku, jež sousedí s pozemky svěřenými do správy městského obvodu Ostrava-
Jih.

Tento typ chráněného bydlení pro dospělé klienty představuje výraznou pomoc především pro 
jejich rodiče, kteří celý svůj život strávili náročnou péčí o handicapované děti, nyní už dospělé 
jedince. Všichni víme, že životní síly s přibývajícím věkem ubývají a v životě každého člověka 
přichází období, kdy sám potřebuje pomocnou ruku. Do takové situace se nyní dostávají i tito 
lidé.

Zastupitelský klub Pirátů z Ostravy - Jihu uvedený záměr výstavby domova pro osoby se 
zdravotním postižením podporuje z několika důvodů:

    1. Služba, pro kterou je objekt určen, patří mezi nedostatkovou infrastrukturu sítě sociálních 
služeb. Takové zařízení se v současné době nachází pouze v Petřvaldu u Karviné. V celé naší 
republice je pouze přibližně deset zařízení určených této klientele a poptávka převyšuje nabídku.

    2. Adaptovat stávající objekty na domov pro osoby se zdravotním postižením je ve většině 
případů neprůchozí. Aby byla zajištěna kvalita života klientů, je nutné provádět speciální úpravy 
a instalovat vybavení, která jsou mnohdy spíše kompromisem. V tomto ohledu se novostavba 
přizpůsobená specifickým potřebám cílové skupiny jeví jako výhodnější varianta.

    3. Nezisková organizace MIKASA, z. s., stejně jako mnoho dalších neziskových subjektů v 
Ostravě a v kraji, odvádí svou práci dobře. To potvrzuje i monitoring MMO a sociální komise 
rady MOb Ostrava-Jih. Služby neziskové organizace jsou zahrnuty v krajském strategickém 
plánu sociálních služeb a v některých oblastech je zahrnuta do krajské sítě poskytovatelů 
sociálních služeb. Město Ostrava podporu chráněného bydlení pro klienty s těžkým mentálním 
postižením zahrnulo již podruhé do Komunitního plánu sociálních služeb na léta 2019-2022.

    4. Sociální služby potřebujeme nebo budeme potřebovat všichni. Občané České republiky umí 
být velmi solidární, jak dokazují četné veřejné sbírky pro sociální zařízení i jednotlivce v nouzi. 
Mnohdy tím dokonce kompenzují ze svých výdělků to, co nečiní stát. Zastáváme názor, že 
samosprávy mají jít lidem příkladem a nepodporovat pouze věci, které život v obci dělají 
pohodlnější, ale které jsou potřebné a nezbytné. 

    5. Plánovaný projekt je v souladu s územním plánem, protože dotčené pozemky jsou dle 
plánu určeny k bydlení.

Žádáme vás tímto, abyste jako vedení našeho obvodu projekt domova pro osoby se zdravotním 
postižením pro klienty organizace Mikasa, z.s. podpořili a schválili výstavbu příjezdové cesty k 
pozemkům č. p. 740/106 a č. p. 740/100, k.ú. Výškovice. Náš zastupitelský klub stavbu 



chráněného bydlení považuje za významnou součást sociální infrastruktury a plně ji schvaluje. V 
případě podpory projektu z vaší strany vám nabízíme plnou součinnost a pomocnou ruku.
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